Arbejdernes Tennis Klub
Referat af bestyrelsesmøde nr. 1-15 tirsdag d. 17. februar kl. 17
Til stede: Per Bach, Peter Biltoft, Lars Knudsen, Jon Tybirk, Lene Petri, Thomas Riad og
Ole Juhl
Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. handlingsplan
3. sager til debat
a. generalforsamlingen 2015
b. nedsættelse af udvalg 2015
c. fællesmøde
d. ATK-nyt 2-2015
e. standerhejsning 2015
4. sager til beslutning
a. fastsættelse af diæter 2015
5. meddelelser
a. formanden
b. kassereren
c. sekretæren
d. næstformanden
e. eliterepræsentanten
f. juniorrepræsentanten
g. bredderepræsentanten
h. ATK-hallen
i. KTU – TS72
j. DAI
k. KFF
l. øvrige udvalg
6. Kommende møder
a. kommende bestyrelsesmøder
b. øvrige møder
7. Eventuelt

OJ
PBJ
PBJ/OJ
PBJ/LK
OJ
LK
LK
PBJ
LK
OJ
PB
TR
JT
LP
LK, PBJ
LK
OJ
??
Alle
OJ
Alle

Ad 1. valg af dirigent: PBJ valgtes
Ad 2. handlingsplan: Der var ingen aktuel handlingsplan.
Ad 3. sager til debat
Ad a. generalforsamlingen 2015: ingen ændringer.
Ad b. nedsættelse af udvalg 2015: OJ orienterede og de forskellige poster blev fordelt. Se
medfølgende bilag. Listen sendes efterfølgende til udvalgsformændene, som indsender evt.
ændringer i udvalgenes sammensætning.
Ad c. fællesmøde: Mødet afholdes søndag d. 15. marts kl. 10 til 15. LK laver invitationen
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og sørger for udsendelsen.
Ad d. ATK- 2-2015: Sidste frist for indlæg til Bruno er i forbindelse med fællesmødet d. 15.
marts eller kort derefter.
Ad e. standerhejsning 2015: LK meddelte, at standerhejsning afholdes d. 30. april kl. 16.
Spisning kl. 17. Man tilmelder sig via hjemmesiden og medlemssystemet. Madicken laver
invitationen og sender til Lars Husby.
Ad 4. sager til beslutning
Ad a. fastsættelse af diæter 2015: LK gennemgik oplægget. Udvalgsformænd indberetter,
hvem der deltager i udvalgsarbejdet, og hvem der evt. skal have telefonpenge. Endelig
fordeling på næste møde.
Ad 5. meddelelser
Ad a. formanden: PBJ: Jens deltager i møder med andre eliteklubber. Det er bestyrelsen,
der tager de endelige beslutninger.
Det er sættes tid af til en målsætningsdebat på næste møde.
Ad b. kassereren: LK: opkrævninger udsendt.
Ad c. sekretæren: LK og OJ kommer med oplæg om, hvordan sekretariatet skal arbejde
fremover
Ad d. næstformanden: intet.
Ad e. eliterepræsentanten: Træningslejr afholdes evt. i Stavanger i forbindelse med
afholdelse af træningskamp.
Ad f. juniorrepræsentanten: OJ laver 5 spillere til vintermuligheder. JT taler med Liv for at
få inddrevet de sidste restancer.
Ad g. bredderepræsentanten: intet.
Ad h. ATK-hallen: Der arbejdes med en udvidelse af hallen til flere baner. Der undersøges
fortsat med at få lavet LED-lys. Der vil fremover blive vasket gulv en gang om året.
Ad i. KTU – TS72: samarbejde ang. juniorarbejde med SLTU ser lovende ud.
Ad j. DAI: Der skal udtages hold til CSIT-mesterskaberne i Italien.
Ad k. KFF: Bestyrelsen talte om fremtiden for skøjte- og fodboldbane. Det ser ikke ud til, at
der er mulighed for ændring af tennisbanerne i den forbindelse.
Ad l. øvrige udvalg: intet.
Ad 6. Kommende møder
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Ad a. kommende bestyrelsesmøder: Næste bestyrelsesmøde er 24. marts kl. 17.30.
Ad b. øvrige møder: LK deltager i KTUs generalforsamling 25. februar, Liv deltager
muligvis i møde i Københavns kommune d. 26. februar. DTF afholder generalforsamling i
Kolding d. 21. marts. Der skal arbejdes på at finde repræsentanter fra ATK.
Ad 7. Eventuelt: intet.

Ole Juhl
Sekretær
18. februar 2015
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